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V sredini:
Univerzalni zabojnik
Rezervoar za vodo
Nakladalna ploščad

PROFESIONALNI KOMUNALNI POMETALNI STROJI 
Komunalni stroji so namenjeni tako suhemu kot mokremu čiščenju vseh vrst javnih površin. Poleg pometanja in 
pranja lahko z njimi odstranjujemo plevel, sneg, posipamo pločnike in cone za pešce, kosimo zelenice ter sesamo 
listje, z visokotlačnim čistilcem peremo zidove in tlakovce ter izpraznimo kanalizacijske jaške. Najmanjši, Citymaster 
600 je primeren za čišcenje manjših starih mestnih središč, parkov, tlakovanih stez v parkih, podhodov in pločnikov, 
torej mest, ki so večjim strojem težje dostopna. Vsi pometalni stroji imajo prostorno in pregledno kabino in so 
primerni tudi za delo v garažnih hišah ter želeniških in ostalih podhodih, saj zaradi višine, ki je manjša od 2 metrov, 
zlahka pridejo tudi tja.

CITYMASTER 600
Novi CM 600 ni samo pometalni stroj, njegova največja prednost je v tem, da v parih minutah lahko zamenjamo 
nadgradnjo in opravljamo v enem dnevu več različnih opravil. Spada v skupino kompaktnih pometalnih strojev, ki 
imajo 600 litrsko posodo za smeti, toda vse elemente večjih vozil: klimatsko napravo, ročno sesalno cev, hidravlično 
praznenje zabojnika, vso varnostno opremo in udobje za voznika, obenem pa je cenovno najugodnejši. Za nakup 
vozila, vzdrževanje in predvsem gorivo, v nekaj letih prihranimo več, kot je cena novega vozila. 

Dolžina brez ščetk  3126 mm
Širina fiksnih delov 1075 mm
Višina   1969 mm
Medosna razdalja  1270 mm
Teža praznega stroja 1350 kg
Teža  stroja s ščetkami 1700 kg
Dovoljena skupna teža 2200 kg
Hitrost vožnje  25 km/h
Moč motorja  27 kW
Zbirna posoda  0,6 m3

Maksimalna širina 
pometanja   2250 mm          

Spredaj, od zgoraj navzdol: 
Parkovna kosilnica za trate, 

Rotacijska kosilnica 
(košnja, mulčenje) 

Kosilnica za brežine
Škarje za živo mejo

Zadnja stran vozila: 
Valjčni posipalnik

Kombinirani posipalnik
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CITYMASTER 1250
Z izredno velikim sesalnim ustjem Citymaster 1250 zagotavlja temeljito čiščenje con za pešce, kolesarskih stez, 
pločnikov in ostalih odprtih površin.  Bistvena prednost tega vozila je tudi multifunkcijska uporaba, ki omogoča, da 
stroj opremimo s snežnim plugom, posipalcem soli ali peska, kosilnico ali pralno enoto. Izjemno okretnost omogoča 
gibljiv zglob med prednjim in zadnjim delom vozila. Z uporabo originalnih stojal je menjava priključkov zelo hitra in 
ne zahteva uporabe orodja. Vsi  hidravlični priklopi so opremljeni s hitrimi spojkami. Ne glede na vrsto priključka, ki 
je trenutno nameščena na vozilu, Citymaster1250 nudi širok izbor dodatnega pribora, od visokotlačnega ročnega 
čistilca z dolgo cevjo do ročne sesalne cevi za praznenje jaškov.

Širina pometanja:           do 2250 mm
Zabojnik za smeti:          1200 l 
Pogon:                              Hidrostatičen, 4 kolesni pogon preko hidravličnega reduktorja 
Motor:                               Yanmarjev  4 cilindrski dizel motor, 2189cm³ 35,4 kW (48 KM) 
Delovna hitrost:               0-13 km/h, 4WD
Transportna hitrost:        0-30 km/h     
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CITYMASTER 1250 CITYCLEANER
Citycleaner je novost na evropskem tržišču, sprva razvit za stara mestna jedra in postaje Nemške železnice, kjer se 
je že dobro izkazal. Ta stroj je sistem ribanja tal, kot ga poznamo v trgovskih centrih, prenesel na ulice in trge. Ko za 
čiščenje sodobnih kamnitih tlakov v mestnih jedrih samo pometanje ni dovolj, lahko tla opremo z vodo in ekološkim 
čistilom, ter v istem hodu do suhega posesamo. Čistilo se meša z vodo s pomočjo vgrajenega dozirnega sistema 
za čistilo. Posesana tekočina se zaradi visoko zmogljivih filtrov večkrat reciklira in s tem omogoča več urno delo z 
enim polnjenjem rezervoarja. Velika sesalna turbina z visokimi obrati je, glede na ostale stroje v tem razredu izredno 
tiha, še posebej, če dodamo dodatni blažilec hrupa. Tudi Citycleaner ponuja širok izbor pribora, od visokotlačnega 
ročnega čistilca z dolgo cevjo do ročne sesalne cevi za praznjenje jaškov, košev in nedostopnih mest. 

Širina pranja:                    do 1300 mm
Zbirna posoda:                 1000 l 
Rezervoar čiste vode:     180 l + reciklažni rezervoar (sistem)
Pogon:                              Hidrostatičen 4 kolesni pogon preko hidravličnega reduktorja 
Motor:                               Yanmarjev  4 cilindrski dizel motor , 2189cm³ 35,4 kW (48 KM) 
Delovna hitrost:               0-13 km/h, 4WD
Transportna hitrost:        0-30 km/h  
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CITYMASTER 2000
Velika in močna profesionalna rešitev za javne površine v vseh letnih časih. Citymaster 2000 postavlja nove 
standarde na področju uporabe in udobja za upravljalca. Citymaster 2000 hitro in temeljito očisti velike površine 
urbanega dela mesta, obenem pa je kompakten in okreten, ter lahko opravlja delo tudi v zelo ozkih ulicah in 
podhodih. S širino koloteka 1033 mm lahko pometamo pločnike in kolesarske steze, tudi v starih mestnih jedrih. 
Na izbiro imamo  izvedbo z 2 ali 3 ščetkami. Vozilo ima štirikolesno krmiljenje, kar mu omogoča obračanje na zelo 
majhnem prostoru.  
Delovna širina pometanja je 2.650 mm, zbirna posoda za odpadke pa drži 2 m3. Praznenje zabojnika je popolnoma 
avtomatsko.

Vozilo med pometanjem lahko premaguje strmine do 30%, s tem pa so mu dostopna tudi hribovita mesta in garažne 
hiše. Posebej moramo poudariti prednosti VW turbo dieselskega motorja, saj je po primerjavi najvarčnejši med 
pometalnimi stroji. Pred ščetke in v sesalno ustje se dovaja voda, ki preprečuje prašenje. Reciklažni sistem omogoča 
več urno delo z enim polnenjem rezervoarja. Močna turbina z radialnimi krilci nam omogoča pobiranje tudi večjih 
kosov odpadkov. Širok izbor pribora za čiščenje (visokotlačni ročni čistilec na dolgi cevi, ročne sesalne cevi za 
praznjenje jaškov), kot tudi zimska nadgradnja (plug in posipalec) in srednjetlačni sistem pranja cest nam omogoča 
izrabo stroja v vseh letnih časih.

Širina pometanja:           do 2600 mm
Zabojnik za smeti:           2000 l 
Pogon:                              Hidrostatičen pogon, elektronsko kontroliran
Motor:                               Volkswagenturbodiesel motor Euro V , 2000m³ 75 kW (102 KM) 
Delovna hitrost:               0-13 km/h
Transportna hitrost:        0-60 km/h
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MULTICAR
Multicar je proizvajalec tovornih vozil s štirikolesnim pogonom, ki so namenjeni  za delo z več kot 100 različnimi 
priključki oziroma nadgradnjami. To so  specialna delovna vozila s skupno težo do 7,5 t, z večnamensko 
uporabnostjo. 

Multicar je vodilni na evropskem trgu v  razredu kompaktnih večnamenski vozil.  Ta vozila se po vsem svetu 
uporabljajo v javnih službah, komunalnih podjetjih, vrtnarstvu, podjetjih za urejanje okolice, gradbenih podjetjih za 
visoke in nizke gradnje, pri gasilcih, vojski in v podjetjih za odvoz in obdelavo odpadkov. Vozila Multicar so idealna za 
uporabo v ekstremnih razmerah in terenih z omejenim prostorom, ter za posebne namene.

Multicar izdeluje tri različne modele vozil: M31, M27 in Tremo. M31 in M27 sta na enako velikih podvozjih, vozili pa 
imata širino samo 1,62 m in višino,ki komaj presega 2 metra. Koristna nosilnost dodatnega tovora pa je 3t, ter še 
dodatnih 3,5 ton na vlečeni prikolici. Razlika je le v motorjih, M27 ima Volkswagen TDI  s prostornino 2.0 litrov, M31 
pa Iveco diesel motor s prostornino 3.0l. 

Tremo je kompaktnejše, samo 1,32m široko vozilo, vendar z enakim motorjem kot M27. Njegova okretnost in majhne 
dimenzije ga uvrščajo med najmočnejša delovna vozila za svojo velikost.

Vsa tri vozila imajo pogon na 4 kolesa, pri zavijanju se vsa 4 kolesa obračajo, kar vam omogoča delo tudi v ozkih 
predelih. Vsa vozila so sposobna premagati klance do naklona 70%. Tremo ima hidrostatičen pogon, kjer diesel 
poganja močni hidravlični črpalki, M27 ima ročni menjalnik, pri M31 lahko način pogona izberete glede na vaše 
potrebe dela.  
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ZIMSKA SLUŽBA 
proti ledu in snegu
Multicar svojo moč pokaže v oteženih razmerah za delo v snegu in ledu z veliko različnimi priključki. Neočiščene 
ceste in poti so zdaj preteklost.  Zahvaljujoč odličnemu oprijemu vozila, pogonom in krmiljenju vseh 4 koles, kot tudi 
premagovanje naklonov do 70%, je pluženje in posipanje enostavno. Močna delovna hidravlika in 3 priključna mesta 
s sistemom hitrih spojk SW500 omogočajo vozilu, da počne več stvari hkrati (pluženje, posipanje…).  Na voljo je več 
vrst nadgradenj in priključkov:

Snežni plugi: do širine 2,4 m
Snežni plugi A oblike: do širine 2 m
Posipanje: suh material, sol, mokro soljenje do 1,5 m³
Snežne freze:  delovna širina do 1,7m
Valjčne ščetke: delovna širina do 1,8m
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KOŠNJA TRAVE 
naj se pomlad prične z vozilom multicar
Vozilo Multicar je izredno učinkovito pri košnji trave z več vrst mulčerji ali rotacijskimi kosilnicami na odprtih 
površinah, kot tudi v ožjih mestnih predelih, saj nam to omogoča ozko vozilo s široko kosilnico oziroma dolgo roko za 
košnjo. Poleg spredaj nameščenega mulčerja je na voljo tudi spredaj nameščena rotacijska kosilnica, kateri se lahko 
doda sesalna naprava, ki v zabojnik pobira pokošeno travo ali listje. Z močno, tri-krožno hidravliko in hidrostatičnim 4 
kolesnim pogonom lahko z vozilom Multicar opremljenim z ojačano glavo mulčerja kosimo tudi grmovja na pobočjih 
in nasipih, upravljanje z joystickom pa nam omogoča natančno in enostavno vodenje mulčerja. Multicar vozila 
opremljamo tudi z nadgradnjami za drobljenje požaganih vej. 

Glava mulčerja z delovno širino do 1,25 m 
Prednja podaljšana roka različnih dolžin, do 5 m
Rotacijska koslinica z delovno širino do 1,80 m 



10                      

BENT excellent d.o.o. • Dragomelj 82, 1230 Domžale • 01 589 6330• prodaja@bent.si • www.bent.si

Barve�(barvna�verzija):
-Rdeca:�HEX:�#FF0000,�RGB:�255,0,0,�pantone:�osnovna�rdeca
-Svetlo�modra:�HEX:�#C3D8F0,�RGB:195,216,240,�CMYK:�16,5,0,0,�pantone�277
-Siva:�RGB:�77,77,77,�pantone:�432

Barve�(crno�bela�verzija):
-Svetlo�siva�HEX:�#D9D9D9�RGB:�217,217,217
-Siva:�HEX:�#4D4D4D�RGB:�77,77,77

Fonti:
-BENT:�Frutiger�87�Condensed�Extra�Black,�character�spacing�200%
-Excellent:�Helvetica�Neue�65�Medium

R

R

VOZILA ZA ODVOZ ODPADKOV
odstranjevanje odpadkov 
Vozila Multicar s smetarskimi nadgradnjami se uporabljajo za zbiranje odpadnega materiala, gospodinjskih 
odpadkov, listja in vrtnih odpadkov. Še posebej so uporabna za zbiranje odpadkov v težko dostopnih predelih kot 
so stara mestna jedra z ozkimi ulicami ali na pokopališčih in parkih z ozkimi potmi, ker so vozila izredno kompaktna 
in okretna, ter zmožna premagovanja klančin do 70%. Prav tako so lahko nadgradnje opremljene s sistemom za 
stiskanje. Polnjenje nadgradenj z odpadki je lahko od zadaj ali s strani, opremljeno z avtomatskim dvigalom za 
zabojnike od 240 do 1400 litrov prostornine. 

Razmerje stiskanja 4:1, 5:1
Velikost (prostornina) nadgradenj za odpadke od 2,5m³ do 6m³
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VISOKOTLAČNI IN SREDNJETLAČNI 
SISTEM PRANJA 
Multicar se izkaže kot nepogrešljiv partner pri  pranju ulic in trgov, prav tako pa v sušnem obdobju z lahkoto zaliva 
nasade in parke. S svojo majhno širino in višino je primeren za pranje kolesarskih stez, tudi če so speljane pod 
cestami in železnico. Pomlad in poletje sta čas, ko je potrebno površine očistiti prahu ali osvežiti, rastline in zelene 
povšrine pa vsako dnevno zaliti s potrebno količino vode. Zalivalno roko upravljamo z »joystickom« v vseh smereh. 
Pri visokotlačnem sistemu pranja imamo na razpolago 20 m cevi na samonavijalnem kolutu.
Sistemu tlačnega pranja lahko dodate sistem za prebijanje zamašenih kanalizacijskih cevi, medtem ko je za 
praznjenje kanalizacij in greznic na voljo ločena nadgradnja.

Širina pralne letve: od 1,4 do 3,4 metra
Moč pritiska vode: od 10 do 60 barov
Volumen rezervoarja za vodo: od 1000 do 2500 litrov
Doseg zalivanja: do 5m
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DVIGALO IN DELO NA VIŠINI
Ko so zahtevana vzdrževalna dela na večjih višinah, ali ko se obnavlja fasada, popravlja ulična razsvetljava, nameščajo 
svetlobni napisi, obrezuje drevje v mestnih središčih, potem  je Multicar prava rešitev za hitro in varno delo.  Hitro, na 
pravem mestu in pravi višini. Nameščene nadgradnje na kompaktnem vozilu omogočajo delo skoraj povsod, tudi v 
najbolj ozkih ulicah in prehodih. 

Zelo stabilen okvir in natančno vodenje košare ne zahteva pogostega premikanja vozila. 

Odlično zmogljivost in visoko delovno udobje dosežemo tudi s tovorno nadgradnjo (žerjav – Hiab), kjer Multicar 
blesti tudi tam kjer ni cest, s 4 kolesnim pogonom  in 3 stranskim kiperjem. Žerjav  lahko uporabljamo na različnih 
področjih in je enostaven za uporabo. 
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INDUSTRIJSKI POMETALNI STROJI
Širok program strojev za pometanje nam omogoča hitro in učinkovito pometanje različnih površin (asfalt, beton, 
betonski tlakovci, itd.) do 25.000 m². Odvisno od površine čiščenja vam ponujamo več  različnih modelov (fliper, 
hamster, jonas). Odlika industrijskih pometalnih strojev je lahko manevriranje in tiho delovanje. Pogon industrijskih 
pometalnih strojev je lahko baterijski, bencinski ali dizelski. Robustnost izdelave in podvozja je zagotovilo za odlično 
delo tudi v zahtevanih obratih.

Širina pometanja:          od 50 do 200 cm 
Zabojnik za smeti:         od 40 do 600 l
Višina praznjenja:          do 135 cm
Pogon:                             Baterijski, Bencinski / Plin, Diesel
Delovna hitrost:             brezstopenjska regulacija 
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KOMBINIRANI ČISTILNI STROJI 
Kombinirani čistilni stroji so nenadomestljivi v različnih panožnih skupinah (trgovinski , skladiščni, proizvodnji, garažni, 
itd.). Z njimi lahko mokro oribamo različne talne površine, ter v istem koraku površino do suhega posesamo. Stroj je 
zato najprimernejši, kjer potrebujemo čistočo brez prekinitve ostalih delovnih procesov. Kombinirani čistilni stroji so 
lahko različnih velikosti (delovnih širin). Pogone zagotavljamo  v kabelski, baterijski ali bencinski izvedbi. 

Širina pomivanja:       od 33 do 152 cm 
Rezervoar za vodo:   10 do 400 l 
Pogon:                         Električni, baterijski, bencinski  ali plin
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VISOKO ZMOGLJIVI SESALNIKI 
Visoko zmogljivi  sesalniki so narejeni za prenos velikih količin materiala in zbiranje različnih vrst suhega materiala. 

Uporabni kot enote za velike centralne sisteme v industriji in gradbeništvu; za transport odpadnega materiala 
v cementni branži in industriji opek. Prednosti sesalnikov z vkomponiranim virom energije za delo so na terenu 
neprecenljive.

INDUSTRIJSKI SESALNIKI 
Industrijski sesalniki se uporabljajo  za neprekinjeno sesanje večjih površin prahu in smeti v industrijskih obratih. Stroji 
so opremljeni z učinkovitimi filtri velike površine, zato pri delu ne prihaja do zabitosti filtrov. Filtre lahko očistimo 
med obratovanjem (brezdemontaže), ali 
vgradimo enega izmed avtomatskih 
sistemov čiščenja filtrov, dodatno pa 
lahko nanje namestimo tudi absolutne, 
upstream in downstream filtre. Na 
voljo so različne izvedbe osnovnih, 
farmaceutskih, atex za uporabo v 
nevarnih conah ali injektorskih gnanih 
na stisnjen zrak. Ohišje je lahko tudi 
v INOX izvedbi. Možnost je izbire 
sesalnika za suho sesanje, kombinirano 
sesanje in sesanje tekočin z možnostjo 
ločevanja trdih delcev.
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ČISTILA
Nudimo vam širok izbor čistil za čiščenje različnih vrst nečistoč na različnih tipih podlag, za redno in temeljno  
čiščenje, za ročno in strojno čiščenje. 

1. Univerzalna čistila – sredstva za dnevno čiščenje in vzdrževanje čistoče površin
2. Vzdrževalna čistila – sredstva z negovalnim učinkov ohranjajo zaščito tal
3. Sanitarna čistila – za dnevno čiščenje in generalna vzdrževanja sanitarnega bloka
4. Odstranjevalna čistila – odstranjevalci starih premazov in močnih umazanij v industriji
5. Premazi – različni zaščitni premazi za raznovrstna tla
6. Čistila za tekstil – nega in vzdrževanje tekstilnih talnih oblog
7. Čistila za gostinstvo –  specializirana in 

certificirana čistila za prehrambeno industrijo 
8. Industrijska čistila – velik izbor specialnih 

sredstev za čiščenje različne umazanije v 
industriji

9. Posebna čistila – sredstva za čiščenje 
zahtevnih nečistoč

VOZIČKI ZA ČIŠČENJE 
Vozički in vedra na kolesih bistveno olajšajo delo 
osebju. Predstavljajo premično delovno postajo, opremljeno za dnevno čiščenje in vzdrževanje prostorov, zato se 
vozički po  vsebini razlikujejo po tem, kaj moramo pri pospravljanju prostorov narediti. Vozički so v kromirani, rilsan 
ali plastični izvedbi. Najmanjši so zgolj vedra z ožemalnikom na kolesih, večjim so dodana dvojna vedra, košarice za 
krpe in čistila, vreče za smeti, držala za brisalce, ločena vedra za tla in gornje površine.
Nudimo vam tudi specializirane vozičke za posebne namene, kot so na primer dezinfekcija prostorov, bolniški in 
hotelski vozički, ter vozički za vse prostore, kjer je predpisan poseben HACAP režim. 
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ROČNI PRIBOR
Brisalci za okna in tla, ščetke, gobe, brisala in prevleke ter teleskopski podaljški so pribor, ki ga bo vesel tako vsak 
profesionalni čistilecali čistilka, kot tudi vsaka gospodinja. Z brisali čistimo in vzdržujemo trde tlake, uporabljamo 
pa jih lahko tudi za nanos emulzij. Nudimo vam tudi certificiran čistilni pribor za čiščenje v bolniških objektih ali 
v prehrambeni industriji. Za pobiranj smeti je na voljo je dolg prst, ter vse vrste omel in metel, tudi za asfaltirane 
zunanje površine. 

PREDPRAŽNIKI 
Čistoča doma se začne pred vrati. 
To drži, predpražniki pa so bistven 
element v preprečevanju vnosa 
zunanje umazanije v stavbo. Ponujamo 
Vam notranje in zunanje predpražnike, 
ki se ločijo glede na to, ali dajejo 
prednost odpornosti na obrabo ali 
pa veliki vpojnosti. Nudimo gumirane 
predpražnike ali pa v odpornem PVC 
materialu, kot umetna trava (original 
Astroturf). So različnih vzorcev, 
velikosti,  barv in oblik. Predpražnike 
umetna trava nudimo v širini 90cm 
dolžino pa poljubno narežemo na 
željene dolžine. Predpražniki so 
obstojni na temperaturo (-20 do +50), 
vlago, so zelo vzdržljivi in se zlahka 
čistijo.
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SANITARNA OPREMA  
Milniki za tekoče milo, podajalniki papirja in brisač (zloženk) ter različni koši za smeti so nepogrešljivi v sanitarnih 
prostorih. Milniki so sodobnih oblik, različnih barvnih kombinacij in velikosti, tako, da se lahko vključijo v vsak prostor. 
Podajalniki papirja se uporabljajo za toaletni papir (tri velikosti rolc), papirnate brisače in zloženke, prevleke WC 
desk, higijenske vrečke in namizne prtičke. Montaža, uporaba in polnjenje so enostavni in hitri. Koši za smeti v 
nevtralni barvi so primerni za neopazno vklapljanje v vsak prostor.

Za sanitarije, posebej za javne sanitarije, predlagamo uporabo osvežilcev zraka, različnih vonjev, glede na 
intenzivnost vonja in vrsto sanitarij.
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O PODJETJU 
BENT EXCELLENT 
Bent excellent je ponudnik čistilne opreme, specializiran za profesionalno čistilno opremo, od čistil, vozičkov in 
pribora, sesalnikov, čistilnih strojev, strojev za pomivanje in sesanje, pometalno sesalnih strojev, do komunalnih 
strojev za čiščenje cest in vzdrževanje javnih površin. Oprema Benta se uporablja za čiščenje tako večjih kot 
tudi zahtevnejših površin, v živilski industriji, zdravstvu, trgovskih centrih, kot tudi v težki industriji, kjer je 
zahtevana maksimalna zanesljivost opreme in učinkovitost čiščenja.

Zaradi ponudbe kvalitetne opreme, nam stranke zaupate mnoga leta. Trudimo se, da vaše zaupanje opravičimo 
tudi z močno poprodajno podporo, izobraževanjem za operaterje strojev, izkušenim servisom s hitrim 
odzivnim časom, kot tudi s servisom na terenu in zalogo potrošnega materiala in rezervnih delov strojev, ki so v 
obratovanju tudi že več kot 15 let.
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